Agenda

Dijous, 26 d’octubre

AGENDA DE L’ALCALDE
A les 12 h:
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, participarà en qualitat de diputat al Ple ordinari
de la Diputació de Barcelona que se celebrarà a la seu de la institució (Rambla de
Catalunya, 126). En el mateix Ple també hi participarà el regidor Isaac Albert, en
qualitat de diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona.
AGENDA DE L’ALCALDE
A les 9 h:
El regidor d’Esports, Dani Nart, assistirà al Congrés de l’Esport Local que tindrà lloc
al Recinte Modernista de Sant Pau (c/ de Sant Antoni Maria Claret, 167, Barcelona)
organitzat per la Diputació de Barcelona. El Congrés de l’Esport Local és un espai
que recull coneixements, experiències i reflexions des de diferents punts de vista,
interns i externs al món de l’esport. Un punt de trobada per analitzar el present i els
reptes de futur de l’esport local, i un punt de partida per a dibuixar noves estratègies.
S’adreça a ens locals, consells esportius, federacions i clubs esportius, associacions,
empreses i professionals del sector, estudiants i investigadors.
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ALTRES ACTIVITATS
A les 10 h:
Activitats del Servei d’Ocupació: Sessió Informativa Genèrica: “L’inici del camí”.
Sessió Informativa de l’orientació professional, on es dóna a conèixer les diferents
actuacions que duen a terme, per tal de triar aquelles que més interessin segons la
situació o interessos. Tindrà lloc a l’Edifici de Foment de Terrassa (ctra. de Martorell,
95).
A les 18 h:
Activitats del Servei d’Innovació – Orbital 40: Programa Empresa Saludable:
“L’increment de la productivitat a l’empresa a través de l’alimentació saludable i
l’activitat física en l’entorn de treball”. Per conèixer, debatre i compartir com la millora
de l’alimentació o l’activitat física en l’entorn laboral pot incrementar la productivitat
de la vostra empresa. Als assistents a la trobada se’ls facilitarà l’accés al qüestionari
de diagnosi d’empresa saludable. Tindrà lloc a la sala d’actes del Qu4drant.0 (c/ dels
Telers, 5 B, 2n).
A les 11 h:
Activitats de la BCT Xarxa: “Xerrem”. Grups de conversa en català, nivell avançat, a
càrrec de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i de
l’associació Veu Pròpia. A la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de Francesc Macià, 193).
A les 11 h:
Activitats del CDMT: “Collage de records”. Tercera sessió del Projecte de
dinamització creativa amb usuaris de la Unitat de Psiquiatria (Subaguts) de l’Hospital
Universitari Mútua de Terrassa. Els objectius d’aquest projecte són, d’una banda,
treballar les relacions interpersonals i l’estimulació creativa, mitjançant la realització
d’un taller amb materials tèxtils. D’altra banda es busca una presa de consciència
per part d’aquests malalts de les seves capacitats per aprendre i crear alhora que es
dóna a conèixer el CDMT com a recurs públic i cultural del qual podran gaudir en el
futur. L’activitat té una durada de vuit hores en total i consisteix en què cada
participant plasmi el record d’una experiència positiva present o passada en un
treball plàstic elaborat amb materials tèxtils. En la tercera sessió els participants
treballen en el seu tapís creatiu. L’activitat està dirigida per l’artista visual Irene
Pérez. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
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A les 12 h:
Activitats del Servei de Turisme: visita guiada a la Masia Freixa (pl. de Josep Freixa i
Argemí, 11).
A les 18 h:
Activitats del CDMT: Club de lectura “Fil per randa”. “La modista”, de Rosalie Ham.
Lumen, 2016. Segona sessió que el Club de lectura “Fil per randa” dedicarà a la
novel·la “La modista”, de l’escriptora australiana Rosalie Ham. La història transcorre
en una petita localitat d’Austràlia als anys 50. La seva protagonista, Tilly, una jove
dissenyadora de moda a Europa, torna al seu poble natal que, des del primer
moment, revolucionarà amb els seus models. Durant aquesta sessió es comentarà la
segona i darrera part del llibre. Tindrà lloc al CDMT (c/ de Salmerón, 25).
A les 18 h:
Activitats de la BCT Xarxa: (I+D) Laboratori de creativitat: “Avui és un bon dia per
canviar el món”. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 4 (c/ de l’Infant Martí, 183).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Tertúlia amb convidat. Amb Lluís Ristol, president del Gremi
Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, moderada per Jep de Ignacio Simó.
Tindrà lloc a la Biblioteca Central de Terrassa (pg. de les Lletres, 1).
A les 18.30 h:
Acosta’t a la lectura: Club de lectura dels dijous: “Olive Kitteridge”, d’Elisabeth
Kitteridge. A càrrec d’Andreu Vallet. Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 6 (rbla. de
Francesc Macià, 193).
A les 18.30 h:
Activitats de la BCT Xarxa: Conferència de la Marató de TV3: “Malalties infeccioses”.
Tindrà lloc a la Biblioteca del Districte 5 (c/ dels Jocs Olímpics, 7).
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